Referat Handicaprådet
Dato og tidspunkt:

20. november 2008. kl. 19.00

Sted:

Frederikssund Rådhus, Torvet 2, Frederikssund
Mødelokale F2 lokale A105, Stuen - ved hovedindgangen

Deltagere:

Grethe Olsen (formand), Astrid Schøbel (næstformand), Hanne Kyvsgaard, Tina Tving Stauning, Jimmy Larsen, Svend Larsen, Ejkild Steen og
Lis Olsen
Fra administrationen:
Palle Skov

Afbud:

Anne Mette Worch med afbud

Fraværende:
Referent:

Pia Adelsteen og Ninette Hartwich

Mødet sluttet:

21:00

Palle Skov

Ved mødet begyndelse fortalte formanden, at hun netop havde modtaget meddelelse om, at Knud
Knudsen var afgået ved døden.
Ejkild Steen, der var indkaldt som stedfortræder for sygemeldte Knud Knudsen, indtræder permanent i Handicaprådet.

1.

Godkendelse af dagsorden:

Beslutning:
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 25. september 2008:
Bilag vedlægges.

Beslutning:
Godkendt
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3. Handicap- og Psykiatriplaner for Frederikssund Kommune. Visionen som blev besluttet på seminaret den 5. november
Til orientering
Bilag: Sagsfremstilling og tids- og handleplan.

Beslutning:
Taget til efterretning

4. Cafeseminaret om Handicap- og Psykiatriplaner for Frederikssund Kommune:
Der lægges op til en diskussion omkring indholdet i planerne så alle bliver inspireret til de to
cafeseminarer henholdsvis den 24. november og 11. december 2008.

Bilag: Kopi af indbydelsen til cafeseminar.

Beslutning:
Indbydelsen blev taget til orientering. Ejkild Steen, Lis Olsen og Hanne Kyvsgaard tilmeldte
sig en eller begge seminarer.

5. Sundhedstilstanden for mennesker med funktionsnedsættelse:
Der vedlægges som bilag kopi af skrivelse af 15. juli 2008 fra Det Centrale Handicapråd.
Skrivelsen danner grundlag for diskussion omkring tilstandene i Frederikssund.
Beslutning:
Handicaprådet drøftede skrivelsen fra Det Centrale Handicapråd meget intenst, og besluttede, med udgangspunkt i følgende centrale sundhedspolitiske vision, jf. byrådets vedtagne
sundhedspolitik:
Sundhed indtænkes i alle handlinger
Alle byrådsbeslutninger vurderes ud fra et sundhedsfremmende perspektiv. Alle fagområder
indtænker og integrerer det sundhedspolitiske aspekt i områdets drift og udvikling.
at oversende skrivelsen fra Det Centrale Handicapråd til samtlige stående udvalg til orientering og med opfordring at udvalgene vurderer forslagene fra Det Centrale Handicapråd i deres arbejde.
Handicaprådet vil meget gerne, ved samme lejlighed, spørge udvalgene om der er konkrete
eksempler på, at udvalgene har indtænkt og integreret det sundhedsfremmende perspektiv i
udvalgets arbejde, jf. byrådets sundhedspolitik. Handicaprådet beder venligst om at modtage udvalgenes svar snarest belejligt, og helst senest ultimo februar 2009 for rådets opfølgende drøftelse af sagen på dets næste møde, den 19. marts 2009.
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Endelig opfordrer Handicaprådet, at Sundhedsbussen lægger vejen forbi Ejegodscenteret,
Højagergaard og lignende institutioner efter forudgående aftale med institutionernes ledelser.

6. Mødeplan 2009.

Beslutning:
Handicaprådet fastlagde følgende fire ordinære møder i 2009:
19. marts
11. juni
24. september (høring forslag til Budget 2010), og
10. december (evt. som fællesmøde med afgående og nykonstitueret Handicapråd)

7. Indkommende pjecer, informationer og rapporter:
Der er ikke indkommet nogen pjecer, informationer eller rapporter i perioden.

Beslutning:
-

8. Eventuelt:
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